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Zalety

Termokominki CTM to urządzenia łączące w sobie funkcję ko-

minka oraz kotła c.o. na paliwo stałe; podstawą tego rozwiąza-

nia jest specjalnie skonstruowany płaszcz wodny otaczający ko-

morę spalania. Termokominek pozwala znacznie ograniczyć

koszty wytworzenia ciepła na potrzeby instalacji c.o., zmniejsza-

jąc zużycie konwencjonalnych nośników energii; wysoka spraw-

ność urządzenia oraz trzystopniowy system regulacji powietrza

i spalin pozwala na dopasowanie ilości wytworzonego ciepła do

jego zapotrzebowania. Układ przepustnic spalin i powietrza po-

zwala na użytkowanie termokominka również w okresie letnim

bez konieczności ogrzewania całego domu

Przeznaczenie

Do ogrzewania wody we wszystkich typach instalacji c.o. z za-

stosowaniem wymuszonego obiegu czynnika grzewczego;

mogą stanowić jedyne źródło ciepła

lub współpracować z kotłami gazo-

wymi, olejowymi lub elektrycznymi;

mogą również służyć do podgrzewa-

nia wody użytkowej; zastosowanie

automatyki sterującej pracą kominka

zapewnia wybór źródła ciepła, co bar-

dzo poprawia komfort użytkowania

Charakterystyka

NOWOŚĆ 2005

Termokominki      i      z szybą pła-

ską i panoramiczną o mocy nomi-

nalnej 18 kW i 24kW. Wyposażone

w żeliwny  zespół frontowy z powło-

ką fakturalną, w skład każdego zesta-

wu wchodzi kompletna izolacja ter-

miczna. W modelach AC wyposaże-

nie podstawowe stanowi układ za-

bezpieczający z wężownicą schła-

dzającą i  zabezpieczeniem termicz-

nym STS 20. Opcjonalnie zestaw do

automatycznego doprowadzenia

powietrza niezbędnego do spalania,

którego zastosowanie umożliwia

optymalizację procesu palenia

w termokominku.

Pozostałe modele

Typy: ścienne, narożne

Materiał: blacha stalowa niskowęglo-

wa wyższej jakości o symbolu DD11

(wzbogacona dodatkiem manganu

i aluminium) – jej skład chemiczny

i struktura zapewniają wysoką odpor-

ność termiczną oraz trwałość przy du-

żych różnicach temperatur

Wykończenie powierzchni: lakier na

bazie proszków epoksydowych o od-

porności termicznej do 250°C

Drzwi: jednoskrzydłowe, dwuskrzydło-

we, chowane (podnoszone do góry)

Szyby: panoramiczne lub płaskie, ze szkła neoceramicznego

o odporności termicznej do 950°C

Paliwo: drewno i wyroby drewnopochodne

Moc [kW]: 18-34

Pojemność płaszcza wodnego [l]: 58-99

Powierzchnia ogrzewana [m2]: 100-500

Wyposażenie dodatkowe: układ automatycznego sterowania

dopływem powietrza do spalania (w niektórych modelach),

elektrycznie zasilane rożno, miedziana wężownica do wytwa-

rzania ciepłej wody użytkowej lub zabezpieczenia urządzenia

przed przegrzaniem

Zestawy akcesoriów podłączeniowych: zestawy pompowo-

wymiennikowe jedno- i dwupompowe, zawory dwu- i trzy-

drogowe z siłownikiem, naczynia wzbiorcze systemu otwarte-

go z pływakiem, wymienniki płytowe lutowane, pompy obie-

gowe, separatory powietrza, układy awaryjnego zasilania

pomp obiegowych, termiczne zawory zabezpieczające kotły

na paliwo stałe przed przegrzaniem

Obudowy: modułowe wykonane z marmuru i kamienia wiel-

kością dopasowane do wymiarów termokominków wszystkich

mocy, dostępne w układach ściennych i narożnych
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